
  В периода 23 – 27 май 2015г. се проведе финалното събитие по проект 
C.H.A.R.M.: Creativity and Healthy style: Advancing the Role of Music в Страсбург. Tо 
включи поредица от дейности и заключителната конференция, която се проведе на 26-ти 
май в регион Елзас. 
Участниците в конференцията споделиха своите преживявания с музика и младежката 
ангажираност, както и изказаха становища, нови предизвикателства и идеи за бъдещи 
проекти. Като изненада, младежите изготвиха песни, посветени на проекта CHARM и ги 
изпълниха по време на заключителната конференция. Тази конференция официално 
закри успешното изпълнение на проект CHARM, чиято цел беше да се съберат заедно 
младежи и посредством неформалното образование да се насърчат младите хора за 
активно гражданство и да се развиват младежките умения и компетенции, с цел 
улесняване на „входа” на пазара на труда, да използват музиката като средство за 
насърчаване на неформалното обучение и да споделят добри практики и опит между 
партньорите. 
По време на тези пет дневното събитие в Страсбург 49 младежи от 6 европейски страни: 
Италия, Франция, България, Хърватска, Унгария и Турция участваха в няколко дейности 
заедно и споделиха своите мнения, опит и идеи за създаване на нови методики на 
неформалното обучение с помощта на музиката. 
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 Проект CHARM - Творчество и здравословен начин на 
живот чрез повишаване ролята на музиката 
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2 
„Хоризонт 2020“ на ЕК за новия  
програмен период 2014г. – 2020г.  

 
СТАРТИРА ПРОЕКТ  

GreenS: Green Public Procurement Supporters for 
innovative and sustainable institutional change 

 
Месец юни 2015г. бе началото на нов проект за 
Черноморската Регионална Агенция за Управление на 
Енергията, точно една година след подаването на 
проектното предложение.  
Това е проект GreenS (Green Public Procurement Supporters 
for innovative and sustainable institutional change – 
Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за 
иновативна и устойчива институционална промяна), който 
бе одобрен още в първата покана на програма „Хоризонт 
2020“ на ЕК за новия програмен период 2014 – 2020 г.  
В подготовката на проектното предложение екипът на 
ЧРАУЕ взе активно участие и е лидер на работен пакет 
„Комуникация и разпространение“. 
Проект GreenS има за основна цел да повиши уменията и 
капацитета на публичните власти за пестене на енергия, 
намаляване на въглеродните емисии и разходите, чрез 
прилагане на новаторски решения в зелените обществени 
поръчки. Една от специфичните цели на проекта е да 
допринесе за преодоляване на пречките пред успешното 
въвеждане на зелени обществени поръчки (ЗеОП). Друга – 
да осигури дългосрочна техническа помощ и подкрепа на 
местните власти при осъществяване на ЗеОП, като 
новаторството в този процес ще бъде улеснено чрез 
осъществяване на „диалог и действие“ на няколко нива, 
реализирайки съдействие между различните заинтересовани 
лица на национално, регионално и местно ниво.  
В проект GreenS са включени дейности, посредством които 
да бъдат постигнати зададените цели. Ще бъде направен 
анализ на добрите и лоши практики при изпълнение на 
зелени поръчки във всяка от партниращите организации, 
като се анализират и по 15 Планове за устойчиво енергийно 
развитие, за да се прецени в кои етапи от процеса местните 
власти имат нужда от съдействие при избор на „зелени“ 
стоки и услуги. 
Чрез създаването на постоянни подкрепящи структури в 
енергийните агенции, наречени „Подкрепящи структури за 
зелени поръчки“ ще се гарантира предоставянето на 
техническа помощ за местните власти при изготвяне и 
изпълнение на зелени поръчки. Тези звена ще обединяват 
експерти, които след обучение, проведено в рамките на 
проекта, ще бъдат в състояние да оказват техническа помощ, 
а също и обучение на администрацията.  

 
Посредством създаването на мрежи и съдействие 
между различни институционални нива, проектът ще 
се доближи и до изпълнението на по-дългосрочната 
си цел-институционална промяна в полза на зелените 
обществени поръчки. 
Ще бъдат създадени инструменти и помагала 
(каталог, база данни, препоръки за законодателни 
промени и т.н.), които ще бъдат насочени основно 
към продуктите свързани с рационалното използване 
на енергията. Целта е тези инструменти да бъдат 
използвани и официално приети от националните 
и/или регионални власти в поне 4 от 7 държави. 
По време на проекта ще бъдат поканени 21 публични 
администрации (по 3 от всяка държава) да подготвят 
експериментални зелени поръчки с техническото 
съдействие на новосъздадените „зелени звена“ в 
енергийните агенции, и като използват създадените 
формуляри в базата данни да направят 21 успешни 
зелени покупки. 
В консорциума на проекта участват 14 партньори от 8 
държави. Координатор на проекта е АЛЕСКО – 
местна енергийна агенция за устойчиво развитие на 
провинция Косенца, Италия.  
С цел осъществяване на институционална промяна и 
иницииране на законодателни промени, 6 държави 
участват с по двама партньори – енергийна агенция и 
местна/регионална/национална институция, или 
техен представител. От България в партньорство 
участват Черноморската Регионална Агенция за 
Управление на Енергията и Националното сдружение 
на Общините в България.  
На 12 и 13 юни, в Косенца, Италия се проведе 
първата партньорска среща по проекта. Бяха 
обсъдени основните цели и приоритети на проекта, 
задачите за първото шестмесечие, бяха изяснени 
някои специфични оперативни подробности. Беше 
осъществена интернет връзка със съветника, 
отговарящ за проекта в Изпълнителната Агенция за 
малки и средни предприятия (EASME) към ЕК  и с 
финансовия надзорник, които дадоха основни насоки 
за изпълнението на проекта, напомниха какви са 
изискванията на EASME, като заедно с това се 
включиха в дискусия по възникнали въпроси на 
партньорите. 
Още в първите месеци на проекта ще бъде създаден 
уебсайт, за което е отговорна ЧРАУЕ, където ще 
бъдат публикувани всички новини и материали по 
проекта. 
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АБЧО бе съорганизатор на провелата се в гр. Варна инициатива  

”EКОЛОГИЧЕН ДЕН – ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА” 

На 06.06.2015 г. в Морска градина – Варна се проведе ”EКОЛОГИЧЕН ДЕН – ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И 
КРАСОТА”, организиран от Сдружение „Институт  за Младежки Инициативи и Иновации“, в партньорство с 
обшина Варна, АБЧО, ЧРАУЕ, ВСУ „Черноризец Храбър” и Черноморски енергиен клъстер. 

Цветна феерия заля сцена Раковина, където млади варненци заедно с флористи и художници изработиха в 
откритите творчески работилници накити, сувенири и аранжировки от отпадъчни материали и цветя. Студенти 
от ВСУ демонстрираха как с помощта на еко материали и рециклиране можем да превърнем стари дрехи в 
екстравагантни тоалети. 

Партньорите на инициативата от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморска 
регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) и Черноморски енергиен клъстер представиха 
интересна информации за ползите от рециклирането на отпадъците, използването на алтернативен градски 
транспорт и възобновяемите източници на енергия в ежедневието ни. Те провокираха младите хора да дадат 
своя принос към опазването на околната среда като използват широко разпространените в Европа методи за 
предвижване в града чрез: Споделено пътуване с кола (car sharing), Комбинирано използване на кола (car 
pooling), Използване на система „Паркирай и пътувай” (park&ride) и Екошофиране. 

В края на инициативата с храсти се изписа надписа „Варна – Европейска младежка столица 2017“, като по този 
начин организаторите демонстрираха своята подкрепа на този приз, изключително важен за град Варна 

Събитието бе част от програмата на „Младежки форум за партньорство с местната власт“ и се организира с 
финансовата подкрепа на община Варна. 

 
 

 
 

 



 

 

© 2014, Асоциация на Българските Черноморски Общини                                        

ИЗДАНИЕ  на  АБЧО  в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ,  БРАУЕ и ДУЕА)     
                                                         9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org 

                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Председателят на Черноморски енергиен клъстер взе участие 
във втората среща на бизнес клъстерите в гр. Варна 

Инж. Тодор Тонев взе активно участие на „Втора среща на бизнес клъстерите в 
България“, провела се на 12.06.2015 г. в гр. Варна. Събитието бе организирано 
съвместно от Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/, Морски Клъстер България и 
с любезното съдействие на Община Варна. 

В срещата взеха участие над 20 клъстери – членове на АБК и клъстери от България, 
както и представители на различни институции. 

По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с клъстерното развитие и бяха 
представени в няколко презентации и дискутирани политиката на ЕС за развите на 
конкурентоспособни клъстери, рамковите програми на ЕК касаещи бизнес 
клъстерите и конкурентоспособността на бизнеса, предизвикателствата  и 
перспективите за развитие на бизнес клъстери в Североизточна България“ и др. 

 
 

Международна Конференция „За по-добра демокрация в Европа“ 
9-11 юни 2015г., Приедор, Босна и Херцеговина 

Представители на АБЧО взеха участие в международния форум, организиран от Национален Младежки Фестивал 
на Приедор, Босна и Херцеговина  в рамките на проект: „DECIDE – За по-добра демокрация в Европа“, който 
събра повече от 100 участници от младежки, граждански организации, местни и регионални власти, сдружения, 
браншови организации и др. Местни структури и представители на неправителствени организации, граждански 
сдружения и др. споделиха добри пратики, опит и примери за активно участие на гражданите в социално-
икономическия живот на местно ниво. Бяха представени проблеми и предизвикателства, а съпътстващите 
дискусии набелязоха бъдещи стъпки за последващи действия и сфери на сътрудничество. 
Форумът бе съпътстван с последния обучителен семинар по проекта с участието на партньорите, които се 
обединиха около конкретни инициативи и дейности, за реализирането на които ще се търси финансиране в 
следващия програмен период. 
Бяха обсъдени и разработени проекти, свързани с активното гражданско участие на база местните нужди и 
необходимост от последващи стъпки като част от работната програма на участващите партньори от страни-
членки на ЕС – България, Румъния, Дания, Унгария, Словения, Хърватия, Белгия, Италия и Западните Балкани – 
Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия. 
Проектът бе реализиран в рамките на програма „Европа за гражданите“. 

Повече информация за 
събитието и за проекта 
можете да намерите тук: 
https://decidealda.wordpress.c
om/  
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Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013 – 
ISZM 

Програмата на Черноморския басейн е съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Инструмента за Европейско добросъседство и партньорство и Инструмента за 

предприсъединителна помощ 
 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) е партньор по проект „Подобряване на 
интегрираното управление на  крайбрежните зони в региона на Черно море, в рамките на съвместната 
оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013", договор No.2.2.1.72773.238 MIS-ETC 2646. 
Проектът се реализира в партньорство с Националната администрация за водите на Румъния, 
Добруджа Litoral (ABADL), Център за регионални изследвания (CRS) - Украйна, Екологичен 
консултантски център Кахул (ECC) - Молдова и Турция – Областна администрация на Синоп, Фондация 
за морски изследвания на Турция (TUDAV), Фондация за опазване на природата (DAYKO) - Турция. Освен 
споменатите партньори, в проекта участват и асоциирани партньори: Министерството на околната 
среда и климатичните промени на Румъния, Университетът на гр.Ризе в Турция , Крайбрежен морски 
съюз (EUCC ), WiC Board Rijnland и Община Зандвоорт от Холандия. 

След финализиране на изследването за интегрираното управление на крайбрежните зони, между 17-ти - 
18-ти юни 2015 г. ръководителя на проекта, Националната администрация за водите на Румъния, 
Добруджа Litoral (ABADL), организира среща с партньорите и заинтересованите страни за представяне на 
резултатите от проучването и обществената информираност.  

Участниците, представители на местни и национални институции бяха много заинтересовани от 
изследването, разработено от Григоре Антипа (NIMRD). Изследването може да бъде изтеглено от 
интернет страницата на проекта, а за заинтересованите страни ще се организира повторна среща за 
обсъждане на други дейности, разработени за следващия период от време. 

    
Интернет сайт на проекта: http://blacksea-iczm.eu/ 
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ОБУЧЕНИЯ В ИРЛАНДИЯ И ХЪРВАТСКА  
ПРЕЗ ЮЛИ 

 

 

В рамките на проект LADDER, 58 участника от 
различни европейски страни, официални и асоциирани 
партньори по проекта, взеха участие това лято в две 
обучения, организирани от Hague Academy for Local 
Governance. 

Първото обучение се проведе в Донегал (Ирландия), в 
периода 15-17 юли, и позволи на участниците да подобрят 
и задълбочат познанията си по въпросите на развитието, 
концепцията на проекта DEAR и как да работят заедно, за 
да създадат DEAR стратегия. Обучението включваше 
набор от дейности, които да бъдат използвани и 
адаптирани в съответствие с изискванията в тяхната 
организация или страна. На 3-тия ден от обучението, бе 
проведена обучителна сесия "Обучение на обучители"  за 
определена категория LADDER партньори. Те са 
отговорни за предоставянето на подобно обучение на 
национално и местно ниво в своите страни.  

Натоварено лято за LADDER 

По време на тази сесия, участниците бяха 
въведени в света на обучителите, и  придобиха 
ценни умения за предоставяне на DEAR 
обучения. 

Идеята на обучението бе в съответствие с 
основните цели на проекта LADDER (СТЪЛБА), 
а именно мултиплициращо обучение - 
започвайки от местно и национално ниво до 
Европейско ниво (изпълнение на post-2015 
agenda). Нашите действия на местно равнище 
имат влияние в световен мащаб! Обучението в 
Ирландия бе организирано в тясно 
сътрудничество с Donegal County. 

Второто обучение се проведе в периода 22-24 
юли в Хърватска (Загреб). Участниците имаха 
подобно обучение по Образование за 
развитието, както и обучение как да споделят 
своите знания. То бе организирано в тясно 
сътрудничество с Хърватското сдружение на 
общините. 

Проектът DEAR се основава на концепцията  
«Образование за развитие и повишаване на 
осведомеността», която е част програмата за 
Европейски политики за развитие. DEAR 
концепция е в основата на проекта LADDER 
(стълба), насочена към повишаване на 
информираността на гражданите по глобални 
въпроси и насърчаване на тяхната ангажираност 
за развитие и изкореняване на бедността, работа 
с местните власти и организации на 
гражданското общество и засилване на ролята 
им на мултипликатори за промяна на местно 
ниво. 

 
Програма Интеррег Европа 

Втора Международна Конференция за Европейско Териториално Сътрудничество 
„Предизвикателствата на синергиите“ 

22-23 Юни 2015г., Солун, Гърция 
През периода 22-23 юни 2015г. Солун събра над 200 представители на организации и институции от Централна и 
Източна Европа по време на Втората Международна Конференция за Европейско Териториално Сътрудничество 
„Предизвикателства на синергиите“. 

Форумът бе насочен основно към финансовите възможности, предоставени чрез програмите за териториално 
сътрудничество през новия програмен период 2014-2020г.  

         >>> продължение на стр. 7 



 

 

© 2014, Асоциация на Българските Черноморски Общини                                        

ИЗДАНИЕ  на  АБЧО  в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ,  БРАУЕ и ДУЕА)     
                                                         9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org 

                   >>>> продължение от стр. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Представители на програмните оператори и управляващите териториални звена участваха чрез споделяне на 
компетентни идеи и решения в изпълнението на проектни предложения.  

Програмата бе съпътствана и с работни срещи дискусии между участващите организации и представителите на 
програмните териториалнни звена, по време на които се обсъдиха стратегии и планове за действие в разработването 
на предстоящите покани за проектни предложения в началото на есента.  

  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ПО ЛИНИЯ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
*** ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез шест 
приоритетни оси:  
1. Добре свързан регион 
2. Зелен регион 
3. Безопасен регион 
4. Квалифициран и приобщаващ регион 
5. Ефикасен регион 
6. Техническа помощ 
Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти до публични 
организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските 
организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.    

 
*** ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014-2020 
Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на 
границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на 
България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция. 
Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за 
предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете 
държави. 
Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси, като разпределението на средствата по тях е както 
следва:  
∙ Приоритетна ос 1 “Околна среда” – 45%;  
∙ Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” – 45%;  
∙ Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ – 10%. 
                                       >>>>> продължение на стр. 8 
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020 

 
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 
ще функционира чрез пет приоритетни оси: 

1.Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион 
2.Околна среда и културно ангажиран Дунавски 
регион 
3.Подобрена свързаност на Дунавския регион 
4.Добре управляван Дунавски регион 
5. Техническа помощ. 

Целевите групи и основните типове бенефициенти са 
национални, регионални и местни власти, както и 
неправителствени организации. 
 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО 

МОРЕ“ 2014-2020 
Програма „Балкани – Средиземно море“ ще функционира 
чрез две приоритетни оси през програмния период 2014-
2020:  

1.Предприемачество 
2.Иновации и Околна среда. 

Програмата позволява на публичните органи и 
организации с нестопанска цел да осъществяват дейности 
за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, 
обмяна на опит и добри практики, в съответствие с 
приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 

 
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 
 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, 
всичките свързани с регионалното развитие: 

 Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, 
технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”; 
 Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на 
малките и средните предприятия (МСП)”; 
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 Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна 

икономика”; 
 Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна 

ефективност. 
Програмата позволява на публичните органи и 
публично правните организации и организациите с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в 
частна полза, ангажирани с регионалното развитие 
в цяла Европа, да обменят практики и идеи за 
изпълнението на публичните политики, намирайки 
по този начин решения за подобряване на техните 
стратегии в полза на гражданите в съответствие с 
приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
 

СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020“ 

 
Съвместната оперативна програма Черноморски 
басейн 2014-2020 се регулира от Инструмента за 
Европейско Добросъседство & Партньорство 
(ENPI) на ЕС. Тя има за цел да допринесе 
за: “засилено и устойчиво икономическо социално 
развитие на регионите на Черноморския басейн”. 
Трите конкретни цели на програмата са: 

1. Подпомагане на икономическото и социално 
развитие в граничните области 
2. Съвместна работа за справяне с обичайните 
предизвикателства в областта на околната 
среда, публичното здраве и сигурността 
3. Създаване на по-добри условия и начини за 
мобилност на хора, стоки и капитал 

Програмата позволява на публичните органи и 
публично правните организации и организациите с 
нестопанска цел да осъществяват дейности с цел 
развитие на региона, да обменят практики и идеи за 
изпълнението на публичните политики и стратегии 
за развитие на Черноморския регион. 

 

 
Община Варна спечели 3,7 млн. лв. за модернизиране на градската среда 
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

юли 2015г. 
Варна получава нови 3,7 млн. лв. за реализация на 9 проекта за модернизация на градската среда и уширение на 
пешеходния ринг  по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Общината е със статут на 
междинно звено по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и съгласно регламента  
разполага с гарантирани 84 млн. лв. безвъзмездни европейски средства за реализация на проекти.  Община 
Варна трябва да подаде проекти за над 150 млн. лв., с които да кандидатства допълнително.. Вече е представен  
идеен вариант на инвестиционната програма, с която Варна ще кандидатства.  


